ARBEJDERNES
BOLIGSELSKAB
I GLADSAXE

Velkommen

til din nye bolig i AB Gladsaxe

I en almen bolig er du en del af fællesskabet

Du er ikke kun lejer!
Sammen med de andre beboere er du en
del af din boligafdelings fællesskab.
Du er også en del af boligorganisationens
fællesskab.

Du er en del af et fællesskab,
der giver dig masser af rettigheder
og muligheder!
Du har medindflydelse på, hvad der sker i din boligafdeling. Det gælder f.eks. budget – dermed også din
husleje – og hvad der skal ske af forbedringer og vedligeholdelse i afdelingen.
Du kan sammen med dine medbeboere i afdelingen deltage i fællesaktiviteter i afdelingen i form af arrangementer, fester, klubber m.m.

At være en del af fællesskabet
forpligter også dig
og dine medbeboere!

VIS HENSYN
Vi er flere, som bor her . . .

Det gælder bl.a. hvordan:
 I tager hensyn til hinanden, så det er et rart sted at
bo og være
 I som beboere bruger f.eks. fest- og andre fælleslokaler og vaskerier
 Du vedligeholder din bolig

En vigtig del af fællesskabet er, at alle trives og føler,
at det er et rart sted at bo og færdes. Derfor betyder
det at være en del af fællesskabet, at de beslutninger,
der træffes af afdelingens beboere, gælder for jer alle.

Alle disse ting er bestemt af fællesskabet på afdelingsmødet og fremgår af bl.a. afdelingens husorden, vedligeholdelsesreglement, regler for leje og benyttelse af
fælleslokaler m.m.

Fællesskabet giver først for alvor
mening, når du tager aktivt del i det!
Du kan være en aktiv del af fællesskabet på
mange forskellige måder.

Du kan også være med til at planlægge og gennemføre aktiviteter for beboerne, f.eks. fester
og arrangementer til jul og fastelavn, udflugter, bankospil, foredrag m.m.

Du kan blive medlem af et af udvalgene i
afdelingen og måske stille op til valg til afdelingsbestyrelsen.
Dine muligheder for at tage aktivt del i fællesskabet er mange, men du bestemmer selv
hvor og hvordan, du deltager.

Du kan læse mere om beboerdemokratiet på AB Gladsaxes hjemmeside: www.abg.dk
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Først og fremmest kan du deltage i afdelingsmøderne og her bruge din indflydelse.

